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KOMISSION DIREKTIIVI 2006/2/EY,
annettu 6 päivänä tammikuuta 2006,
kahden tekstiilikuitulajin sekoitteisiin sovellettavista tietyistä kvantitatiivisista analyysimenetelmistä
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/73/EY liitteen II muuttamisesta tekniikan
kehitykseen mukauttamiseksi
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kahden tekstiilikuitulajin sekoitteisiin sovellettavista tietyistä kvantitatiivisista analyysimenetelmistä 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 96/73/EY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan
2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Tekstiilien nimityksistä 16 päivänä joulukuuta 1996 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä
96/74/EY (2) säädetään tekstiilituotteiden kuitukoostumusta koskevista pakollisista merkinnöistä ja tarkastuksista sen todentamiseksi, että nämä tuotteet vastaavat
merkinnöissä olevia tietoja.

1 artikla
Muutetaan direktiivin 96/73/EY liite II tämän direktiivin liitteen
mukaisesti.
2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 6 päivänä tammikuuta 2007. Niiden on
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko
viipymättä.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset
kirjallisina komissiolle.

(2)

Direktiivissä 96/73/EY säädetään yhtenäisistä kvantitatiivisista analyysimenetelmistä, joita sovelletaan kahden
tekstiilikuitulajin sekoitteisiin.

(3)

Teknisen työryhmän viimeaikaisten havaintojen perusteella direktiiviä 96/74/EY mukautettiin tekniikan kehitykseen lisäämällä polylaktidi- ja elastomultiesterikuidut
direktiivin liitteissä I ja II lueteltuihin kuituihin.

(4)

Siksi on tarpeen määritellä yhtenäinen tarkastusmenetelmä polylaktidia ja elastomultiesteriä varten.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

(5)

Direktiivi 96/73/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

Tehty Brysselissä 6 päivänä tammikuuta 2006.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat tekstiilien
nimityksiä ja merkintää koskevia direktiivejä käsittelevän
komitean lausunnon mukaiset,

3 artikla

(1) EYVL L 32, 3.2.1997, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL
31.10.2003, s. 1).
(2) EYVL L 32, 3.2.1997, s. 38. Direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna komission direktiivillä 2004/34/EY (EUVL
26.3.2004, s. 35).

viimeksi
L 284,
viimeksi
L 89,

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
4 artikla

Komission puolesta
Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja
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LIITE
Muutetaan direktiivin 96/73/EY liitteessä II oleva 2 luku seuraavasti (1):
1) Korvataan Erityismenetelmät – Sisällysluettelo seuraavasti:
”2. ERITYISMENETELMÄT – SISÄLLYSLUETTELO
Menetelmä

Soveltamisala

Reagenssi

N:o 1

Asetaatti

Tietyt muut kuidut

Asetoni

N:o 2

Tietyt proteiinikuidut

Tietyt muut kuidut

Hypokloriitti

N:o 3

Viskoosi, kupro tai tietyt modaalilajit

Puuvilla

Muurahaishappo ja sinkkikloridi

N:o 4

Polyamidi tai nailon

Tietyt muut kuidut

Muurahaishappo 80 %

N:o 5

Asetaatti

Triasetaatti

Bentsyylialkoholi

N:o 6

Triasetaatti tai polylaktidi

Tietyt muut kuidut

Dikloorimetaani

N:o 7

Tietyt selluloosakuidut

Polyesteri tai elastomultiesteri

Rikkihappo 75 %

N:o 8

Akryylit, tietyt modakryylit
tai tietyt klorokuidut

Tietyt muut kuidut

Dimetyyliformamidi

N:o 9

Tietyt klorokuidut

Tietyt muut kuidut

Rikkihiili/asetoni 55,5/44,5

N:o 10

Asetaatti

Tietyt klorokuidut

Jääetikka

N:o 11

Silkki

Villa tai karva

Rikkihappo 75 %

N:o 12

Juutti

Tietyt eläinkuidut

Typpipitoisuusmenetelmä

N:o 13

Polypropeeni

Tietyt muut kuidut

Ksyleeni

N:o 14

Tietyt muut kuidut

Klorokuidut (vinyylikloridin
homopolymeereihin pohjautuvat)

Väkevä rikkihappo

N:o 15

Klorokuidut, tietyt modakryylit, tietyt elastaanit, asetaatit,
triasetaatit

Tietyt muut kuidut

Sykloheksanooni”

2) Korvataan menetelmään N:o 1 kuuluvan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti:
”2. villa (1), eläinkarva (2 ja 3), silkki (4), puuvilla (5), pellava (7), hamppu (8), juutti (9), manilla (10), esparto (11),
kookoskuidut (12), genista (13), rami (14), sisali (15), kupro (21), modaali (22), proteiini (23), viskoosi (25),
akryyli (26), polyamidi tai nailon (30), polyesteri (34) ja elastomultiesteri (45)”.
3) Korvataan menetelmään N:o 2 kuuluvan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti:
”2. puuvilla (5), kupro (21), viskoosi (25), akryyli (26), klorokuidut (27), polyamidi tai nailon (30), polyesteri (34),
polypropeeni (36), elastaani (42), tekstiililasi (43) ja elastomultiesteri (45)”.
4) Korvataan menetelmään N:o 4 kuuluvan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti:
”2. villa (1), eläinkarva (2 ja 3), puuvilla (5), kupro (21), modaali (22), viskoosi (25), akryyli (26), klorokuitu (27),
polyesteri (34), polypropeeni (36), tekstiililasi (43) ja elastomultiesteri (45)”.
(1) Kuitujen numerointi: 1) polyesteri (34) ent. (31), 2) polypropeeni (36) ent. (33), 3) elastaani (42) ent. (39), 4) tekstiililasi (43) ent. (40),
ks. direktiivi 96/74/EY (EYVL L 32, 3.2.1997, s. 38), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/37/EY (EYVL L 169, 27.6.1997,
s. 74).
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5) Muutetaan menetelmä N:o 6 seuraavasti:
a) Korvataan menetelmään N:o 6 kuuluva 1 ja 2 kohta seuraavasti:
”1. SOVELTAMISALA
Tätä menetelmää käytetään analysoitaessa muiden kuin kuituaineiden poiston jälkeen kahden komponentin
sekoitteita, joissa komponentteina ovat
1. triasetaatti (24) tai polylaktidi (33a)
ja
2. villa (1), eläinkarva (2 ja 3), silkki (4), puuvilla (5), kupro (21), modaali (22), viskoosi (25), akryyli (26),
polyamidi tai nailon (30), polyesteri (34), tekstiililasi (43) ja elastomultiesteri (45).
Huomaa:
Tietyissä viimeistyksissä osittain hydrolysoituneet triasetaattikuidut eivät enää liukene kokonaan reagenssiin.
Tällöin menetelmä ei ole käyttökelpoinen.
2. PERIAATE
Triasetaatti- tai polylaktidikuidut liuotetaan kuivasta punnitusta näytteestä dikloorimetaaniin. Jäännös kootaan,
pestään, kuivataan ja punnitaan ja tarvittaessa kertoimilla korjattu massa esitetään prosentteina näytteen
kuivasta massasta. Kuivan triasetaatin tai polylaktidin prosenttiosuus saadaan erotuksena.”
b) Korvataan 5 kohta seuraavasti:
”5. TULOSTEN LASKEMINEN JA ILMOITTAMINEN
Tulokset lasketaan yleisessä osassa kuvatulla tavalla. Tällöin d:n arvo on 1,00 paitsi polyesterin ja elastomultiesterin osalta, joilla d:n arvo on 1,01.”
6) Korvataan menetelmään N:o 7 kuuluvan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti:
”2. polyesteri (34) ja elastomultiesteri (45)”.
7) Muutetaan menetelmä N:o 8 seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti:
”2. villa (1), eläinkarva (2 ja 3), silkki (4), puuvilla (5), kupro (21), modaali (22), viskoosi (25), polyamidi tai nailon
(30), polyesteri (34) ja elastomultiesteri (45)”.
b) Korvataan 5 kohta seuraavasti:
”5. TULOSTEN LASKEMINEN JA ILMOITTAMINEN
Tulokset lasketaan yleisessä osassa kuvatulla tavalla. d:n arvo on 1,00, paitsi seuraavissa tapauksissa:
villa: 1,01
puuvilla: 1,01
kupro: 1,01
modaali: 1,01
polyesteri: 1,01
elastomultiesteri: 1,01”
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8) Korvataan menetelmään N:o 9 kuuluvan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti:
”2. villa (1), eläinkarva (2 ja 3), silkki (4), puuvilla (5), kupro (21), modaali (22), viskoosi (25), akryyli (26), polyamidi
tai nailon (30), polyesteri (34), tekstiililasi (43) ja elastomultiesteri (45)”.
9) Korvataan menetelmään N:o 13 kuuluvan 1 kohdan 1 ja 2 alakohta seuraavasti:
”1. polypropeeni (36)
ja
2. villa (1), eläinkarva (2 ja 3), silkki (4), puuvilla (5), asetaatti (19), kupro (21), modaali (22), triasetaatti (24),
viskoosi (25), akryyli (26), polyamidi tai nailon (30), polyesteri (34), tekstiililasi (43) ja elastomultiesteri (45)”.
10) Korvataan menetelmään N:o 14 kuuluvan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti:
”2. puuvilla (5), asetaatti (19), kupro (21), modaali (22), triasetaatti (24), viskoosi (25), tietyt akryylit (26), tietyt
modakryylit (29), polyamidi tai nailon (30), polyesteri (34) ja elastomultiesteri (45)”.
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